Katalogový list Silvento A-EC
Technické údaje

Napájení:
200 - 240 V AC 50 Hz
Vstup pro dálkové ovládání:
0-10 V DC

Ochranná třída: II
Stupeň krytí:
IP X5, značka CE
použití v prostoru 1 a 2 podle VDE 0100-701

řídící deska
řídící deska
5/EC-ZI90
5/EC-FK90
5/EC-FK
Vzduchový výkon m³/h
0/15/20/30/40/45/50/60
0-60
0/15/20/30/40/45/50/60/90
0-90
Příkon W
1,8 – 6,2
1,8 – 6,2
1,8 – 14,5
1,8 – 14,5
Hladina akustického tlaku dB(A) (z 1m) 22 – 35
22 – 35
22 – 40
22 – 40
Časové zpoždění min
0/15/30
0/15/30
0/15/30
0/15/30
Intervalové spínání min. každé h VYP/ 15-2 h. /30-4 h. VYP/ 15-2 h. /30-4 h.
VYP/ 15-2 h. /30-4 h.
VYP/ 15-2 h. /30-4 h.
Vlhkostní řízení % rel. vlhkosti
45-75
45-75
Ventilátor Silvento typ V-EC

řídící deska
5/EC-ZI

řídící deska

Dostupný tlakový rozdíl 234 Pa při požadovaném větrání 60 m³/h a 85 Pa při požadovaném větrání 90 m³/h.
Každý přístroj Silvento ec lze kombinovat s řídicí deskou bez snímače vlhkosti nebo se snímačem vlhkosti,
každou řídicí desku lze kombinovat vždy s jedním rozšiřujícím modulem.
Z toho plynou tyto možnosti konfigurace:
• Silvento ec se základní řídicí deskou bez snímače vlhkosti, se zabudovaným časovým doběhem
• Silvento ec se základní řídicí deskou bez snímače vlhkosti, se zabudovaným časovým doběhem a pohybovým modulem
• Silvento ec se základní řídicí deskou bez snímače vlhkosti, se zabudovaným časovým doběhem a radiovým modulem
• Silvento ec se základní řídicí deskou se snímačem vlhkosti, se zabudovaným časovým doběhem
• Silvento ec se základní řídicí deskou se snímačem vlhkosti, se zabudovaným časovým doběhem a pohybovým modulem
• Silvento ec se základní řídicí deskou se snímačem vlhkosti, se zabudovaným časovým doběhem a radiovým modulem

Dodávaná sestava

› instalační skříňka 3/AP

› ventilátorový díl V -EC

› řídící deska

Popis a funkce jednotlivých dílů sestavy
Instalační skříka pro povrchovu nástěnnou montáž rozměry v. 269 x š.269 x hl.109,5 mm s výdechem
odpadního vzduchu DN 80 na zadní straně a nepropustnou těsnou zpětnou klapkou.
Elektrické síťové napojení.
Ventilátorová jednotka s výkonným a energeticky úsporným ec motorem. Připojovací kabel se zástrčkou
pro ovládací desku.
Krycí mřížkový rám s montážním prostorem pro zasunutí a napojení řídící desky, vyměnitelným a
omyvatelným filtrem a interiérovým krytem včetně optické indikace výměny filtru pomocí LED ukazatele.
Funkčnost je dosažena pomocí řídicí desky, která je dodávaná k ventilátoru samostatně dle typu
základní nebo komfortní.
› instalační skříňka

Provoz a údržba

› ventilátor Silvento V-EC

› řídící deska, základní nebo komfortní

Odtahové ventilátory Silvento EC nevyžadují ke svému provozování odbornou obsluhu. V případě
potřeby se otře přední krycí díl a krycí rám mřížky suchým nebo vlhkým hadříkem.
Jediná potřeba je pouze pravidelná výměna ochranných filtrů. Výměna (vyčištění) filtrů je nutná
z důvodu zachování nízké hlučnosti ventilátorů a plánovaného odvětrávacího výkonu. Měla by být
prováděna cca po 3 měsících či po zjištění, že filtr je silně znečištěn, resp. dle signalizace kontrolky,
výměna filtru za nový pak alespoň každé 2 – 3 roky. Filtry lze mýt pod tekoucí vodou nebo v myčce.
Svítí-li kontrolka výměny filtru, filtr se vyjme a stisknutím tlačítka na 3 sekundy se ukazatel
vyresetujte.
Tlačítko pro resetování kontrolky

Náhradní filtry , třída G2 v balení po třech kusech
2/FSI-R obj.č.: 039721 (v.191x š.166 mm)

Kontrolka svítí pod rohem
Doplňkové díly

Ovládací desky
5/EC-ZI - základní deska s individuálním nastavením stupňů výkonů, konfigurovatelné pomocí
DIP přepínačů, časovým a intervalovým relé, pro:
- dobu doběhu po vypnutí 15 nebo 30 minut
- sepnutí provozu ihned nebo po 45 s nebo po 120 s
- možné nastavení automatického sepnutí každé 4 hodiny na dobu 30 minut nebo
každé 2 hodiny na dobu 15 minut.
Spouštění lze připojit se spínačem světla, samostatným vypínačem nebo detoktorem pohybu.
5/EC-FK - komfortní deska, všechny funkce jako základní deska s čidlem vlhkosti a teploty pro plynulou
regulaci teploty a vlhkosti
5/EC-KE - komfortní deska s programováním pro speciální požadavky na větrání suterénů a sklepů.
Na základní i komfortní desce je vždy jedna zástrčka pro napojení jednoho dalšího modulu.
Doplňkové moduly pro funkční rozšíření (vždy pouze pro jeden slot)
5/BM - detektor pohybu, založený na radaru
FM EO - rádiový modul s obousměrnou rádiovou technologií pro integraci
z rádiových senzorů nebo bezdrátových přepínačů

RAAMI s.r.o., větrací technika LUNOS

Praha 4, U Zátiší 545/1

tel. 241771228, 731 773 047

www.lunos.cz

info@lunos.cz

